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26.05.2021

ENERYA ENERJİ A.Ş.
İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3 Kat:4
ATAŞEHİR / İSTANBUL
İlgi

: 20/05/2021 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Şirketinizce 01/06/2021 tarihinde
saat:08:30'da başlayıp 31/07/2021 tarihinde saat:18:00'de sona erecek kampanya tarihleri arasında
Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Erzincan, Antalya, Denizli, Aydın illerinde ve Konya Ereğli
ilçesinde bulunan Enerya Enerji A.Ş.'ye ait doğalgaz aboneliği yaptıran müşterilere abone (tüketim
noktası numarası, ad, soyad, adres, telefon) bilgileri üzerinden bir çekiliş hakkı verilmesine yönelik
olarak yürütüleceği ve çekilişinin 10/08/2021 tarihinde saat:11.00'de Şirinyalı Mah. No:1507 Sk. No: 19
01230 Muratpaşa/ANTALYA adresinde yapılacağı bildirilen karşılığı nakit olmayan piyangonun
düzenlenmesine,
04/10/2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Piyango
İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik'te ve
başvuru yazınızda belirtilen esas ve usullere uyulması şartıyla, Milli Piyango Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde izin verilmiştir.
İzin verilen söz konusu karşılığı nakit olmayan piyangonun düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesi zorunludur.
1-Duyurularda ve reklamlarda;
-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan iznin tarih ve sayısı,
-Piyangonun başlangıç ve bitiş tarihleri,
-Çekilişe katılma şekil ve şartları,
-Çekilişin tarihi, saati ve adresi,
-Kampanyanın Enerya Enerji A.Ş.'ye ait yeni abonelere yönelik olacağı,
-Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede
yapılan ilanın tebliğ için yeterli olacağı,
-Bir kişinin birden fazla ikramiye kazanamayacağı,
-Tüketim noktası numarası, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı
verilmeyeceği,
-18 yaşından küçük olanların düzenlenen piyango ve çekilişe katılamayacakları, katılmış ve
kazanmış olsalar da bu ikramiyenin verilmeyeceği,
-ÖTV ve KDV hariç diğer yasal yükümlülüklerin talihlilere ait olduğu,
-Talihlilerin hangi tarihte ve ne şekilde ilan edilecekleri,
açık bir şekilde belirtilecektir.
2-Yazılı ve görsel tüm reklam ve tanıtımlar açık, net ve anlaşılır olacak, izin yazımız harici
yanıltıcı unsurlar taşımayacaktır.
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3-Kampanya kapsamındaki tüm işlemler ile yazılı/görsel reklam ve tanıtımların ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerekmekte olup aksi halde hukuki ve cezai her türlü sorumluluk
Şirketinize ait olacaktır.
4-Çekilişten önce; tüm illerin katılımları birleştirilerek katılım şartını yerine getirenlerin, tüketim
noktası numarası, il adı, ad, soyad, adres ve telefon bilgilerine 1'den başlayarak takip eder sıra
numarası verilerek (tüketim noktası numarası, ad, soyad bilgileri dışında diğer bilgileri eksik olsa dahi
katılımcıların çekilişe dahil edilmeleri gerekmektedir.) çekiliş heyetine ibraz edilmek üzere katılım listesi
oluşturularak (çekiliş bu katılım listesindeki numaralar üzerinden gerçekleştirilecektir.), izin yazımız
ekinde belirtilen özellikte forma uygun CD'ye kaydedilerek kontrol edilmek üzere çekiliş tarihinden en az
iki iş günü önce notere ve çekilişi izlemekle görevlendirilen İdaremiz Şube Müdürlüğüne teslim
edilecektir.
Çekilişe başlamadan önce noter tarafından, izlemek üzere çekiliş mahallinde bulunanlara
yukarıda yapılan işlemler açıklanacaktır.
5-Karşılığı nakit olmayan piyango düzenleyen yetkililer tarafından noter huzurunda yapılacak
çekiliş; katılım listesinin kayıtlı olduğu CD'nin notere ibraz edilmesi üzerine, kampanya kapsamında
CD'de kayıtlı en son verilen çekilişe katılım numarasının toplam rakam haneleri adedi kadar içini
göstermeyen torba veya kutulara yeterli adette konulan numaralı toplarla çekilmesi suretiyle
gerçekleştirilecek, değerce büyük ikramiyeden başlayarak öncelikle tüm ikramiye gruplarının asıl
talihlileri belirlendikten sonra asıl talihli sayısı kadar yedek talihli belirlenecek, bir kişiye birden fazla
ikramiye isabet etmesi halinde değerce büyük ikramiye geçerli kabul edilerek diğer ikramiye için,
değerce aynı ikramiye isabet etmesi halinde ise ilk çekilen ikramiye geçerli kabul edilerek diğer ikramiye
için çekiliş yenilenecektir. İkramiyenin varsa geçersiz sayılan çekilişe katılım numarasına/numaralarına
isabet etmesi halinde o ikramiyeye ait çekiliş yenilenecektir. Çekiliş tutanağında İdaremizin izin tarihi ve
sayısı, çekiliş tarihi, saati ve adresi, katılım sayısı, çekiliş şekli, çekiliş no. ile asıl-yedek talihlilerin
tüketim noktası numarası, ad, soyad bilgileri belirtilecektir. Adres, doğum tarihi, telefon bilgileri biliniyor
ise çekiliş tutanağında yer alacaktır.
6-Çekilişin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, çekilişe nezaret eden noter tarafından katılım
listesinin kayıtlı olduğu çekilişin yapıldığı CD ambalajlanıp, üzerine ait olduğu kampanya izin tarih ve
sayısı, çekiliş tarihi ile düzenleyici adı da yazılarak mühürle kapatılacaktır.
7-a)Çekiliş sonucu; izin yazımız ekinde gönderilen ilan örneğinde yer alan özelliklerde ve başvuru
dilekçesi ile kampanya duyurularında belirtilmiş tarihte ve gazetede yayımlanacak, gazete aslı İdaremize
gönderilecektir.
b)Asıl talihlilere; çekilişten hemen sonra kazandıkları ikramiyeler ile bu ikramiyeleri hangi tarihe
kadar başvurarak teslim alabilecekleri, aynı tarihte yedek talihlilere; asıl talihlilerin süresinde
başvurmamaları halinde ikramiyelerin teslim edilebileceği taahhütlü posta yoluyla bildirilecek, asıl
talihlilerin ikramiyelerini belirtilen süre içinde başvurarak teslim almamaları halinde yerine yedek
talihlilere, ikramiye gruplarına ve çekilişte kazanma sırasına göre ilk yedekten başlamak üzere göre
ikramiyeler teslim edilecektir.
c)Değeri 7.703-TL'nin üzerindeki ikramiye talihlilerinden kimlik dökümlü noter onaylı ibraname, bu
tutarın altındaki ikramiyelerin teslimine ilişkin talihlilerden teslim belgesi ile kimlik fotokopileri alınacaktır.
Yukarıda belirtilen hususların yerine getirildiğine ilişkin belgelerin asıllarının İdaremize
gönderilmesinden sonra, bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme sonucunda taahhütlerinizin eksiksiz
olarak yerine getirildiğinin tespiti halinde ve ikramiyelerin son teslim tarihinden itibaren 15 günlük yasal
süre sonunda teminatınız iade edilecektir.
Kampanya sonucunda; diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla karşılığı nakit olmayan
piyango ile ilgili tüm belgelerin ikramiye son teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Şirketinizce
saklanması gerekmektedir.
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Katılımcıların eksiksiz ve objektif kurallar içerisinde düzenlemeye iştirak ettirilmesi ve bunu
sağlayacak kayıtların güvenli bir şekilde tutularak çekiliş için hazırlanması tümü ile düzenleyicinin
sorumluluğu altında olup; yukarıda belirtilen yükümlülüklerin kısmen ya da tamamen yerine
getirilmemesi durumunda, İdarece bedeli teminattan karşılanmak üzere basın yoluyla kamuya
duyurulabilecektir.
Ayrıca, İdaremizi temsilen çekiliş heyetine katılacak Antalya Şube Müdürlüğüne (Antalya Şube
Tel.No.: 0242 345 57 44) gerekli talimat gönderilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

Mevsiye KONUKÇU
İzin Takip Şubesi Müdürü

Abdulkerim KOLAT
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanı

Ek:
1 - CD Örneği
2 - Gazete İlan Örneği
3 - Teslim/Tesellüm Belgesi Örneği
4 - Fatura Aslı
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